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Огляд інформаційних пакетів з питань дотримання вимог щодо 

безпечності продукції 

Велика кількість зацікавлених установ та організацій 1  приймають  участь в 

процесі інформування бізнесу стосовно технічних регламентів, стандартизації та 

оцінки відповідності. Інформація, яка при цьому надається, повинна бути узгодженою, 
точною та має надаватися у форматі, який є зручним для сприйняття бізнесом. Тому 
ми підготували наступні шість довідково-інформаційних пакетів ("інструментарій"), 
щоб допомогти учасникам цього процесу вдосконалити їх діяльність, пов'язану з таким 

інформуванням:  

Пакет №1: Загальний огляд; Пакет № 2: Як працює нова система інфраструктури 
якості; Пакет № 3: З чого починається процес дотримання вимог; Пакет № 4: 
Роз'яснення різних методів оцінки відповідності (доведення відповідності); Пакет № 5: 
Як підготувати технічну документацію, щоб довести відповідність; та Пакет № 6: 
Посібник з підготовки технічної документації (технічного файлу). Також пропонуються 

інформаційні матеріали для використання під час семінарів (побудовані відповідно до 

тематики інформаційних пакетів), які можуть допомогти учасникам процесу краще 
інформувати бізнес про технічного регулювання та забезпечення відповідності.  

З метою озброєння учасників процесу поліпшеними інформаційними та 

довідковими матеріалами, консультанти підготували наступні пакети технічної 

інформації: 

Пакет №1. Технічна інформація спрямована на підвищення загальної 
обізнаності бізнесу та усвідомлення ним власної відповідальності щодо 

забезпечення безпечності продукції в Україні та ЄС 

1. Ключові загальні положення ("меседжі"), що мають бути доведені до відома бізнесу 
2. Додаткові пояснення, що супроводжують кожне з цих положень  
3. Рекомендації стосовно графічних інформаційних матеріалів, які слід 

використовувати для посилення обізнаності, та приклади таких матеріалів (це 

динамічна частина, яка залежить, зокрема, від кількості повідомлень щодо порушень 

вимог безпеки для відповідної продукції в Україні) 
4. Рекомендації щодо каталогу відео кліпів та створення таких кліпів для доведення 

основних положень до відома бізнесу або для їх підтримки  

                                                             

1В цьому тексті під такими учасниками процесу ми розуміємо, зокрема: Офіс ефективного регулювання (BRDO), 
Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку та торгівлі, організації ринкового 

нагляду, Офіс з просування експорту, національний орган стандартизації, Національне агентство з акредитації, 
Укрметртестстандарт, Національна та регіональні торгово-економічні палати, обласні державні адміністрації, 
районні та місцеві адміністрації, бізнес-асоціації, а також Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції, галузеві міністерства та їх заступники міністрів з питань європейської інтеграції, та 

європейські проекти, які займаються підвищенням загального рівня обізнаності з конкретних питань 
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Як учасники процесу можуть використовувати інформацію Пакету №1:  

 Рекламні матеріали, банери 
 Розробка дизайну інформаційних листівок та флаєрів 
 Інформаційні графічні матеріали та кліпи призначені для оприлюднення/поширення 

(зокрема через соціальні мережі) 
 Назви веб-сторінок, домашні сторінки 
 Брошури, що містять загальну інформацію про інфраструктуру системи 

забезпечення якості в Україні 
 Матеріали для доповідачів, які висвітлюють загальні положення 

 

Інформаційні пакети №№2-5. Ці пакети містять технічну інформацію для 

бізнесу, яка стосується процесу забезпечення якості. 

 

1. Просте пояснення (легке для сприйняття бізнесом) нової інфраструктури якості в 

Україні, спрямованої на забезпечення безпечності продукції 
2. Пояснення кроків, які бізнес має здійснити, щоб визначити як саме довести, що він  

дотримується вимог відповідних технічних регламентів  
3. Огляд різних шляхів до оцінки відповідності, доступних для бізнесу 
4. Огляд технічної документації, яку бізнес має надати, щоб довести, що він 

дотримується вимог щодо безпечності продукції 
 

Як учасники процесу можуть використовувати інформацію з Пакетів №№2-5:  

 Складання брошур з питань відповідності  
 Контент веб-сторінок  
 Для використання в редакційних матеріалах та під час аналізу навчальних прикладів  

 

Пакет №6. Пакет містить технічну інформацію, яка має допомогти бізнесу 

підготувати необхідну технічну документації з метою доведення відповідності 

 

1. Детальна інформація про контент, який необхідно підготувати для підготовки 

технічної документації 
2. Комплект шаблонів та зразків технічних файлів 

 

Де учасники процесу можуть використовувати інформацію з Пакету №6:  

 Слайди та текстові матеріали для доповідачів під час семінарів 
 Посібники та довідники для бізнесу з питань підготовки технічної документації  
 Деталізований контент веб-сторінок та настанови/рекомендації  
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Довідково-інформаційний пакет №1 містить наступну інформацію:  

Загальний матеріал, що допоможе бізнесу усвідомити його 

відповідальність в сфері безпечності товарів в Україні та ЄС 

Цілі та напрямки використання цього довідково-інформаційного 

пакету: 

Стратегічна 
інформаційна мета 

Результат Напрямки діяльності, в яких може бути 
використана інформація 

Забезпечити 
усвідомлення 
бізнесом своєї 
відповідальності, 
обов'язків щодо 
забезпечення 
безпечності товарів 
в Україні та ЄС 

 

Бізнес бере на 
себе 
відповідальність 
та починає 
пошук 
інформації про 
те, як треба 
дотримуватися 
технічних 
регламентів  

1. Просування у засобах масової інформації (у 
ділових виданнях та, можливо, на телебаченні) 

2 Розповсюдження листівок та розміщення 
інформаційних щитів у стратегічно важливих місцях 
(наприклад, в організаціях підтримки бізнесу та 
фінансових установах)  

3. Просування у соціальних мережах (наприклад, 
відео кліпи про небезпечні товари) 

Технічна інформація, що пропонується: 

1. Ключові загальні положення, що мають бути доведені до відома бізнесу 
2. Додаткові пояснення, що супроводжують кожне з цих положень  
3. Рекомендації стосовно графічних інформаційних матеріалів, які слід 

використовувати для посилення обізнаності, та приклади таких 
матеріалів (це динамічна частина, яка буде залежати, зокрема, від 
кількості повідомлень щодо порушень вимог безпеки для відповідної 
продукції в Україні) 

4. Рекомендації щодо каталогу відео кліпів та створення таких кліпів для 
доведення основних положень до відома бізнесу або для їх підтримки 
 

Потенційні напрямки використання наданої інформації:  
 

 Рекламні матеріали, банери 
 Розробка дизайну інформаційних листівок та флаєрів 
 Інформаційні графічні матеріали та кліпи призначені для оприлюднення/поширення 

(зокрема через соціальні мережі) 
 Назви веб-сторінок, домашні сторінки 
 Брошури, що містять загальну інформацію про інфраструктуру системи забезпечення 

якості в Україні 
 Матеріали для доповідачів, які висвітлюють загальні положення 
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Загальний опис  
Наведені нижче ключові загальні положення можуть бути використані, окремо або разом, 

для підвищення обізнаності бізнесу та стимулювати його зацікавленість в отриманні 
інформації стосовно забезпечення відповідності. Ця інформація може бути використана як 

базовий текст в процесі підготовки інформаційних повідомлень, банерів, листівок, нотаток для 

доповідачів та в соціальних мережах. Така загальна інформація використовуватиметься 

переважно в цілях привернення уваги – "а чи знаєте ви що в Україні запроваджено новий 

режим забезпечення безпечності продукції? Відтепер бізнес сам несе відповідальність за 

забезпечення ….” 

  

 

 

 

 

  

1. В Україні діє новий режим забезпечення 

безпечності товарів  метою захисту громадян 

2. Відповідальність за відповідність продукції 

вимогам щодо безпеки покладено на бізнес 

3. Бізнес переважно може декларувати 

відповідність самостійно, та не платити органам 

сертифікації  

4. Бізнес повинен мати відповідну технічну 

документацію, щоб довести дотримання вимог 

безпеки 

5. Для реалізації продукції в Україні, бізнес має 

довести, що вона безпечна (почати складати 

технічні файли) 

Забезпечення безпечності продукції є обов'язковою 

передумовою її експорту в ЄС 
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Зміст інформації, що надається  
 
Даний пакет пропонує наступну інформацію, зокрема для використання у листівках, 

дошках оголошень.  
 

Крок 1. З метою захисту громадян, в Україні запроваджено новий режим безпечності 

товарів 

 Україна запровадила нову систему безпечності продукції та відповідальності за 

безпечність продукції, яка базується на відповідній системі ЄС, в рамках Угоди про 

асоціацію та порядку денного з європейської інтеграції; 
 Ця система вже діє; 
 Уряд поступово (упродовж наступних 5 або 10 років) запровадить відповідні 

секторальні/товарні вимоги, які базуватимуться на відповідних вимогах ЄС; 
 Такі вимоги вже були запроваджені для таких категорій товарів, як машини та 

механізми, іграшки, електронне обладнання (низьковольтне електричне 

обладнання), посудини високого тиску, тощо. 
 Уряд більше не займається наданням дозволів на продаж товарів в Україні. Відтепер 

його роль полягає у встановленні відповідних правил та моніторингу ринку з метою 

виявлення порушень. 

Запитання:  хто несе відповідальність за забезпечення відповідності товарів? Див. 

наступний крок 

 

Крок 2. Відповідальність за відповідність продукції вимогам щодо безпечності 
покладено на бізнес 

 Виробники та імпортери зобов'язані довести, що їхня продукція відповідає діючим 

юридичним вимогам; 
 Роздрібний бізнес та дистриб'ютори повинні забезпечити можливість доведення 

виробниками та імпортерами відповідності їхньої продукції; 
 Бізнес несе відповідальність за законом за забезпечення відповідності упродовж 

усього часу, коли товар пропонується на продаж в Україні, та протягом 10 років після 

останнього розміщення такого товару на ринку; 
 Держава може вилучити невідповідні товари з ринку, оштрафувати компанії за 

реалізацію невідповідних товарів, та навіть засудити окремих осіб до ув'язнення у 

випадку злочинної недбалості. 

Запитання: Яким чином бізнес може забезпечити дотримання вимог щодо безпечності? Див. 

наступний крок 
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Крок 3. Бізнес може переважно декларувати відповідність самостійно, та не платити 

за послуги органів сертифікації 

 Виробники та імпортери у більшості випадків можуть самостійно здійснювати оцінку 
відповідності юридичним вимогам, спираючись на власне документальне 

підтвердження; 
 Необхідність звернення до незалежного органу з сертифікації встановлюється 

законодавством для конкретних категорій продукції (наприклад, у випадку деяких 

виробів, які становлять високий рівень ризику); 
 Національні органи з акредитації акредитують органи сертифікації та лабораторії для 

проведення випробувань/тестування конкретних виробів; 
 Органи сертифікації та випробувальні лабораторії діють на приватному ринку та 

конкурують між собою у боротьбі за клієнтів – вони не є органами технічного 

регулювання або компетентними органами в цій сфері; 
 Бізнес оцінює власну відповідність вимогам та, у разі потреби, здійснює 

випробування або надає товар акредитованій лабораторії для випробування. 
 Навіть у випадках, коли продукція повинна пройти сертифікацію у незалежному 

органі оцінки відповідності, виробник або імпортер продовжує нести відповідальність 

перед законом. 

Запитання: Як бізнес може забезпечити відповідність? (див. крок 4 нижче). Які є різні 

системи оцінки відповідності? Наведіть додаткову інформацію (див. інші довідково-
інформаційні пакети з питань технічного регулювання) 

 

Крок 4. Бізнес повинен мати відповідну технічну документацію для доведення 

довести відповідність вимогам безпеки 

 Виробники та імпортери повинні мати повну технічну документацію (технічний файл), 
яку відповідні державні органи можуть перевірити будь-коли 

 Для кожного товару має бути підготовлена відповідна технічна документація 

(технічний файл) 
 Для доведення відповідності вимогам безпечності продукції, бізнес може 

використовувати національні стандарти  
 Якщо тестування продукції є обов'язковим, бізнес зобов'язаний продемонструвати 

протоколи випробувань, здійснених випробувальними лабораторіями та компаніями 

з оцінки відповідності  
 Навіть у випадках коли продукція має бути сертифікована незалежними органами з 

оцінки відповідності, бізнес зобов'язаний підготувати технічну документацію та 

подати її цим органам для вивчення та подальших випробувань  
 Технічна документація (файл) повинна зберігатися у спеціальному офіційному місці 

в Україні  

Запитання: Які наступні кроки? (див. крок 5 далі). Які відомості та процедури потрібні? 
Наведіть подальшу інформацію (див. інші довідково-інформаційні пакети з питань технічних 

бар'єрів в торгівлі) 
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Крок 5. Щоб реалізувати продукцію в Україні, бізнес повинен довести її безпечність 
(почати готувати технічну документацію) 

 Дотримання технічних вимог щодо безпечності продукції не настільки складно та 

недешево, як це може здаватися бізнесу; 
 Самостійно контролювати забезпечення відповідності дешевше, ніж наймати 

незалежний орган з оцінки відповідності (в країнах ЄС вартість послуг таких органів 

в середньому у 2.5 рази вище за вартість самостійного декларування відповідності); 
 Бізнес несе відповідальність перед законом, і тому компанії повинні бути 

впевненими, що вони дійсно дотримуються вимог – для цього треба самостійно 

робити всю роботу із забезпечення відповідності;  
 Компанії самі розробляють та виробляють власну продукцію і тому у більшості 

випадків, після ознайомлення з відповідними юридичними вимогами, вони знають, чи 

треба їм щось робити для забезпечення відповідності, та що саме робити у разі, 

необхідності.  

Завдання: Почніть працювати над забезпеченням відповідності. Наведіть подальшу 

інформацію (див. інші довідково-інформаційні пакети з питань технічного регулювання) 

 

Якщо ви бажаєте експортувати продукцію до ЄС, то дотримання вимог щодо її безпечності 

є обов'язковою передумовою цього 

 Товари, що експортуються до ЄС, повинні мати підтвердження відповідності вимогам 

безпеки перш ніж їх можна буде законно продавати; 
 Україна впроваджує регламенти ЄС і тому вимоги безпеки в Україні будуть такими ж 

самими, або майже такими самими, які і вимоги ЄС (різниці не буде); 
 Імпортери до ЄС відповідають перед законом за відповідність товару вимогам 

безпеки в ЄС і тому вони мають отримати задовільне підтвердження цього від 

українських постачальників; 
 Технічна документація (файл), що доводить відповідність товару, має бути 

доступною для митних органів на кордоні – інакше товар можуть не пропустити; 
 Якщо за законодавством ЄС необхідно проведення незалежної сертифікації, то слід 

звертатися до визначених в ЄС “нотифікованих” органів сертифікації, поки Україна 
не підпише Угоду про взаємне визнання в сфері технічних бар'єрів в торгівлі. Після 

підписання цієї угоди, українські органи сертифікації будуть визнані в ЄС; 
 Якщо імпортер не погоджується визнати конкретний український орган сертифікації, 

то це його комерційне рішення, а не правова позиція. 

Завдання: Підготуйте технічні файли, що доводять відповідність, перш ніж почати 

експортувати. Наведіть подальшу інформацію (див. інші довідково-інформаційні пакети з 

питань технічного регулювання) 

 

Каталог відео кліпів  
Призначених для використання на веб-сторінках партнерів та в соціальних мережах (а 

також для цілей візуального інформування) 
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Ключові положення: 

 Бізнес несе відповідальність за дотримання вимог щодо безпечності продукції  
 Випробування продукцію з метою перевірки відповідності не такі вже й складні 

Низка відео кліпів – що може статися, якщо товар є небезпечним? 

A. Використовуйте готові кліпи 

Є багато відео кліпів, які є доступними онлайн і які демонструють безпечність товарів, 
випробування продукції та випадки невідповідності товарів. З урахуванням авторських прав та 

придатності для використання в цілях інформування, партнери та координатор з 

інформаційної стратегії можуть знайти відповідні URL-адреси та скласти перелік назв кліпів із 

зазначенням цілі, змісту та адреси в Інтернет. Потім комунікаційні партнери могли б 

скористатися цим переліком (каталогом) для пошуку відповідних кліпів. Наступна таблиця 

ілюструє зазначене. 

Галузь Опис Ідея URL: 

Безпечність 
іграшок 

Випробування м'яких 

іграшок на міцність, яке 

демонструє руйнування 

іграшок та їх небезпечну 
начинку   

Якщо іграшка 

небезпечна, 

то це може 

бути загрозою 

здоров'ю 

дитини 

https://youtu.be/U5jcV2QN2O4 

 

Б. Створення нових відео кліпів 

Створіть нові кліпи або використайте кліпи, отримані від українських випробувальних 

лабораторій (які можуть охоче надати їх за умови рекламування/посилання на них) та в яких 

використовуються вітчизняні випробувальні засоби та товари (низько-бюджетне відео). 

1. Індивідуальні засоби безпеки – приклад випробування твердого захисного шолома 

із застосуванням кавуна  

Опис:  

 Сцена 1: тест із падінням кавуна – кавун розплющений 
 Сцена 2: падіння кавуна у твердому захисному шоломі, який відповідає європейським 

стандартам – кавун залишається цілий  
 у захисному шоломі, який відповідає європейським стандартам – кавун залишається 

цілий  
 Сцена 3: падіння кавуна у твердому захисному шоломі низької якості  – кавун 

розколовся – те ж саме було б з головою  

2. Безпечність іграшок, розтягування м'яких іграшок 

Опис 

 Іграшка не витримує навантаження та рветься  
 Начинка вилазить назовні та дитина починає цим дихати  

https://youtu.be/U5jcV2QN2O4
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 Демонстрація іграшки, яка витримала випробування   
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Пакет інформаційної графіки та діаграм для використання учасниками 
процесу  

 
Співпрацюючи з органами захисту споживачів та враховуючи інформацію з ЄС, 

використовуйте графічні засоби для ілюстрації небезпечних наслідків недотримання вимог 
щодо безпечності товарів2  

 

 

 

  

                                                             

2 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/Rapex_a

nnual_Report_2017.pdf 
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Навіть в ЄС товари інколи підводять: 
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